
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na čtvrtek dne 9. 10. 2014 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (MVDr. Pokorný, Ing. Opacki)  

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce  

 

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 

 

Program: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výsledky výběrového řízení na akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci 

Proboštov“ 

 

7. Smlouva mezi obcí a dodavatelem služeb: „Svoz a nakládání s odpady v obci 

Proboštov“ 

 

8. Výsledky výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn 

u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

 

9. Smlouva o dílo na akci: Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. 

NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

 

10. Výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu 

Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ (zateplení objektu) 

 

11. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v 

Proboštově“ (zateplení objektu) 

 

12. Různé  

 

13. Diskuze 

 

14. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 118/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 119/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 120/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Petra Krásného. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 121/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Lenku Hodačovou DiS. a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výsledky výběrového řízení na akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 122/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov“ 

dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Smlouva mezi obcí a dodavatelem služeb: „Svoz a nakládání s odpady v obci 

Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 123/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu mezi obcí a dodavatelem služeb: „Svoz a nakládání s odpady v obci 

Proboštov“ firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, 

provozovna Teplice, Úprkova 3120, 415 01 Teplice, IČO: 42194920 s cenou Kč 

10 858 844,62 bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Výsledky výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u 

paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 124/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty 

zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ dle výzvy k podání nabídek článek V - 

Podmínky zadavatele bod 8. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 125/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje  

 vedení obce, aby ve spolupráci s investiční komisí vypsalo nové výběrové řízení 

 

9. Smlouva o dílo na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 

1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

Starostka obce sdělila, že z důvodu zrušení výběrového řízení, se tento bod vypouští. 

 

10. Výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, 

č.p. 39 v Proboštově“ (zateplení objektu) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 126/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení zadávacího řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 

39 v Proboštově“ (zateplení objektu) v souladu s § 84 odst. 2e) zákona o veřejných 

zakázkách.  

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 127/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje  

 vedení obce, aby ve spolupráci s investiční komisí vypsalo nové výběrové řízení. 

 



11. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v 

Proboštově“ (zateplení objektu) 

Starostka obce sdělila, že z důvodu zrušení výběrového řízení, se tento bod vypouští. 

 

Doplnění programu: 

 

12. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

Odloženo. 

 

13. Povodňový plán obce Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 128/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Povodňový plán obce Proboštov. 

 

14. Směnná smlouva (mezi obcí a panem XXX) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 129/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu mezi obcí Proboštov a panem XXX s doplatkem Kč 39 090,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Použití znaku obce stranou ODS – Žádost o dodatečný souhlas s užitím znaku obce 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 se zdržel - návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 130/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o dodatečný souhlas s užitím znaku obce Proboštov místnímu sdružení ODS na 

volebních letácích.  

 

16. Dům s pečovatelskou službou v Přítkově 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 131/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení zadávacího řízení pro akci: „Dům s pečovatelskou službou v Přítkově“, obec 

Proboštov v souladu s § 84 odst. 2d) - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím 

řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení 

zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl 

předvídat a ani je nezpůsobil. 

 

17. Kompakt spol. s.r.o. – Sociální automobil pro Klokánek v Teplicích 

Na vědomí 

 

18. Finanční příspěvek na faru Novosedlice 

Na vědomí 

 



19. Žádost o zřízení věcného břemene pro umístění vodoměrné šachty na pozemku p.č. 

788/49 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Ptačí) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro - návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 132/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s jednorázovým poplatkem ve 

výši Kč 1000,- pro umístění vodoměrné šachty na pozemku p.č. 788/1 v k.ú. Proboštov 

u Teplic (ulice Ptačí) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Žádost o zřízení věcného břemene pro umístění vodoměrné šachty na pozemku p.č. 

677/4 k.ú. Přítkov (ulice Na Výsluní) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro - návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 133/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s jednorázovým poplatkem ve 

výši Kč 1000,- pro umístění vodoměrné šachty na pozemku p.č. 677/4 v k.ú. Přítkov 

(ulice Na Výsluní) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Různé 
 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Paní Antošová přečetla 

jednotlivá přijatá usnesení.  

 

22. Diskuze 
 

23. Závěr 


